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orglereso:Oscar Biinemann, Hamburg-uhlsblittel (Germanujo), Alsterkrugchaussee 586 (redaktanto-kasisto)1

LANDAJ SEKRETARIOJ DE V. L.

Aŭstrujo: sendu 4 Silingojn rekte al la redaktanto.
Belgujo (f 10.): S-ino I. Colijn, Bruselo-Forest, 148 avenue

Roosendaal, PoStCeka konto 30959.

Bulgarujo: elnuijo de Vegetaranoj-Esperantisto] en Bulgarujo,
kotizo kun bulteno L. 30. , sekretario Dimitr Simeo-

nov,VitoSka 48, Sofio.
Cehoslovakujo (Ke. 20. ): D-ro Rudolf Hiekel, Mareschgasse

4, II., Leitmeritz.
Danujo (K 3. 50): F-no Margrethe Noll, Fredericiagade 6, II.,

Kbbenhavn-K.
Estonujo (Emk. 250): F-no Helmi Dresen, postkast 6, .f allinn,

Finlando: sendu 30 finmarkojn rekte al Ia redaktanto
Francujo (f 10.—): F-no Cecile Royer, 14 rue des Carmes,

Paris V. PoSteeka konto Paris 25777.
Gcrmanujo (M 2.--): la redaktanto, poSti.- eka konto Ham-

burg 31883.
Grandbritujo (S. 4 -): S-no Margaret Blaise, 10 Castle Way,

Hanworth near London, Middlesex, Anglujo.
Hispanujo (P 5.---): S-ro P. Linares, Huerto San Basilio,

C6rdoba.

E. AŬ ABONOJ EN STATA MONO:
Hungarujo (K 40 mil): S-ro Bihari m6r, Tbkbly ŭt, 11 1/6

Budapest

ltalujo: sendu 20 'irojn en papermono al la redaktanto,

Latvujo (Latoj 4. — ): S-ro Edg. Grot, Elizabetes iel
9, dz. 33, Riga.

Litovujo (Lid. 6, —): Vladas Butkus, 2-ji Gimnazija (lenku
kalba), Kaŭno

Nederlando (fl. 2.— ): S-no C . J. Roskes-Dirksen, tinemo-
onstraat 96, Hago.

Polujo (ZI 4.— ): S-ro Chaim Kusnir, ul. Zosin 5, Wolomin,
powiat Radzyminski.

Rumanujo (L 150. —): Esperantocentro Rurnana, filea Suter
19, Bukaresto.

Rusujo (Rub. I.—): S-ro Stanislaw Szabuniewicz, poStkesto
663, Moskvo,

Svedujo (K. 3.— ): S-ro K. A . Karlsten, Halberg pr. Glom-
merstrsk, Norrland.

Svisujo (F 4. — ): S-ro Paul Enz, Postfach Bahnhof, Zijrich.

Usono (Dol. I.— ): S-ro Karl Frbding, 419, Seventh Street,
Rockford, Illinois.

El landoj necititaj oni pagu egalvaloron de 'leder'. fl. 2.— per nacia papermono. Evitu poStrnandatojn, Far ili kaŭza kurzan
perdon. Familianoj de membro, ne postulante apartan bultenon, rajtas pagi duoaan kotizon.

Centro pro la kotizoj de la internacia Movado por Casta Vivo: kasistino S-no C. J. RoskesDirksen, finemoonstr, 96, Hago, Nederl.

BOJKOTO.
Se iu neinformito demandus nin, Ia anojn de

la esperanta movado laC., ĝia interna ideo, kaj speci-
ale nin, la vegetaranojn, pri la celo de nia agado,
mi ne scius doni pli trafan respondon ol : Ni volas
bojkoti la Malbonon.

Ni certe ne asertas, ke ni estas homoj de su-
pera moraleco, de neriproĉebla vivkonduto; ni eĉ tute
mallatas, prediki pri tio, kio okupas niajn pensojn,
pro tio, ke ni mem je ĉiu paŝo vidadas, kiom mal-
multe ni atingis la ekvilibron inter volo kaj. povo.
Grandega estas la distanco inter nia nuna stato kaj
la fincelo de nia konscia kaj subkonscia evoluo. Ni
eĉ sentas, ke ju plie ni marŝos, des pli malproksi-
men Švebos la celo, ĉar ĉiam pli alten ni celados.
Sed jen, kion ni postulas : ke la vojo al la celo fa-
riĝu libera, ke la baroj sur tiu ĉi vojo malaperu. La
ĉefaj baroj estas : kutimo, indiferenteco, malvigleco
de la sentoj, sinindulgo kaj la ekonomia aŭ socia
strukturo de Ia homaro.

Kien ajn ni idas, en kiu ajn medio ni tro-
viĝas, ĉie ni trovas barojn sur la vojo de la homa
evoluo, kaj sufiĉas koni la strukturon de la civilizita
mondo por scii, ke ne la buCisto estas kulpa pro la
buĉado, ne la terpomkultutisto estas kulpa pro la
brando fc.rata el la terpomoj. La respondecaj perso-
noj pri ĉiu malbona industrio estas la konsumantoj
aŭ la lastaj 

-

pagantoj. Se neniu aĉetas brandon, ne-
niom da brando estos fabrikata. Same sur morala
f.ampo : se neniu parolas intence malbone pri - sia-

najbaro, se neniu transdonas la politikajn mensogojn,
kiuj trakuras ĉiujn landojn, la malbonaj diroj mal-
aperos kaj la atmosfero de paco kaj bonvolo dis-
vastiĝos.

La malbono ne povas vivi, se ni bojkotas ĝin
kaj disvastig -.7s tiun ĉi bojkoton laŭ nia povo. La boj-
koto ne povas esti frazo; ĝi estas deviga por ĉiu el
ni. Ĝi estas principo, kiu montras al ĉiu lian mal-
grandecon similantan al guto en maro kaj samtempe
lian grandan potencon, kiu estas anstataŭebla per
neniu alia rimedo.

Kiu malfermas la okulojn, vidas ĉie en la mondo
la neceson, kontraŭstari la malbonon, kaj scias, kiom
fortega estas tiu nia malamiko. La sukceso en Ia
vivo estas tiom facile akirebl ›, se oni faras sin blinda
kontraŭ la malbono, se oni sekvas la kutimojn re-
gantajn, se oni tiras profiton el la viktimoj de la mal-
bono : la larĝa amaso de la popolo.

Do, nia tuta agado kaj laboro estas nea ? Jes,
ĝi devas esti nea; ĉar la jesa principo, kiun ni de-
fendas, la Bono, ne povas esti io artifike kreita (kaj
ne povas esti io direbla, io klarigebla. La Bono pe-
netros en liberan lokon, kiel la aero penetras en ĉiun
spacon liberan. Kaj ni mem ne konas ĝin; ni povas
nur senti ĝin.

Cetere, tiu nea laboro estas efektive samtempe
kreanta laboro. Se la diverseco de la lingvoj helpas
la malbonon en la mondo, la krea agado de Zamen-
hof, por forigi ĝin, estas admirinde jesa laboro por
la Bono. Se la nutra sistemo, kia estas kutimo en la
„civilizita" mondo, estas parto de la malbono en la
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mondo, la klopodado, por anstataŭigi ĝin per taŭga
nutra sistemo, kaj Ia kolektiĝado de la samcelantoj
en tiu ĉi klopodo, estas altvalora progresiga laboro.

Apogu nian celadon, samideanoj, kaj atentu la
vojojn, kiujn proponas nia modesta organo, por boj-
koti la Malbonon.

FALSAJ DIOJ

Sub tiu ĉi devizo nia samideanino-sekretariino
Margaret Blaise faris en Londono Esperantan parola-
don, el kio multo nin interesus. Jen eltiraĵo el ĝi:

„Ne havu aliajn diojn", tiu ĉi estas la unua el
la Dek Ordonoj kaj eble la plej grava. Kia falsdio,
estas la kuracisto por kelkaj homoj. Ili vizitas lin
preskaŭ ĉiusemajne pro gravaj aŭ negravaj malsanoj;
kaj konscie aŭ nekonscie la pacientoj adoras, ser-
vas kaj obeas lin.

Pensante tiamaniere pri la Kuracista ldolo, mi
kvazaŭ vidas la suferantan kaj erarantan homaron,
de antikvaj te -npoj ĝis nun, ĉiam adorantan kaj ser-
vantan falsajn diojn kaj pro tio forgesanta la veran.

— Dio estas la Amo. Se vi ne trovas Amon en
via Dio, estu certa, ke li estas falsa. Adorante la fal-
sajn diojn, ni rekompence ricevas malsanon, sklave
con, malriĉecon, militegojn kaj preskaŭ ĉiujn dolorojn
kaj suferojn.

— Laŭ listo, kiel mi pripensas ilin, la ĉefaj fal-
saj dioj estas: La mono, la patriotismo, la sukceso,
la sporto, la konveneco, Ia religio, Ia kuracisto, la
sinindulgo kaj la sekso.

Tiuj dek priokupoj modernaj ja ofte reprezen-
tas la falsajn diojn de Ia moderna, eraranta homaro.
Tamen, ŝajnas strange, ĉiu el ili po v a s esti Ia serv-
anto de la vera Dio; neniu el ili estas, kompren-
eble, necese kaj per si mem, malbona por la homaro.

Priparolinte tiam detale la unuajn cititajn ido-
lojn, la aŭtorino en Ia priparolo pri la kuracistoj kaj
„sciencistoj" diras:

Mi legis en gazeto „Star" pri amerika scienc-
isto, kiu sukcesis „krei' beston kun korpo kata, ore-
loj vulpaj, kruroj el hundo kaj tri aliaj bestoj kaj
bojo de hundego. Li diras mem: „Ankoraŭ mi suk-
cesis konservi la vivon en besto, kies kapon mi de-
tranĉis kaj anstata -Dis per kapo de alia speco. Tamen
mi tion faris je insektoj kaj vermoj. Sed rni ne kon-
tentiĝos antaŭ kiam mi povos sukcese kunigi la ka-
pon de unu besto al alia, kaj pro tio mi serĉas dro-
gon, kiu konservos la vivon en kapo kaj korpo dum
la operacio. Mi kredas, ke mi ektrovis tion". Oni
tremas pro indigno, pripensante la centojn de tur-
mentitaj kaj rnortigitaj kreitaĵoj necesaj por la „sci-
enca" laborado de tia monstron-faranta monstro. Efek-
tive, neniu povas nombri Ia multajn mortigojn al sen-
kulpaj bestoj, kiuj pereis simple pro Ia erara manio
de tiuj kuracistoj, kiuj kredas je la efikoj de Ia vivi-
sekcio, kaj kiuj blinde serĉas ĉiun rimedon kontraŭ
la homa malsano en la korpoj de kreitaĵoj kiuj ne-
niam povus utili; simple ĉar la kondiĉoj de tiuj kor-
poj neniam povus ĝuste simili la niajn, eĉ se la hu-
maneco k3j la moralo tion permesus.

La aŭtorino priparolas ankaŭ la vakcinadon, la
uzon de alkoholo, tabako kaj viando. Pri vegetarismo
ŝi interalie diras :

Konata verkisto M. P. en la gazeto „Weekly Di-
spatch" sub la titolo „Manĝu tion, kio plaĉas al vi"
skribis moke pri la registaraj esploroj ĉe la monahoj
k. t. p., kaj tute senfakte kaj senscie asertas, ke Ia

vegetaranoj nutras sin nur per bananoj kaj arakidoj,
ĉiam aspektas malgajaj kaj neniam fariĝas „grandaj
homoj". Kompreneble li ne scias, ke trikvaronoj de
la homaro vivas jam per kreskaĵoj, ke la vorto vege-
tarismo mem nur signifas tion, kio estas sana, for-
tika, nekaduka; ke bestoj vegetaranaj, kiel elefanto
kaj ĉevalo, estas tre fortaj kaj ke homoj kiel Plato,
Tolstoj kaj Bernard Shaw, (iuj tri vegetaranoj, estas
„grandaj".

PFLTOJ KAJ AGONI0J.

Alice Park, Palo Alto, Kalifornio.
Se virinoj, kiuj portas peltaĵon, povus vidi unu

peltbeston kaptitan en kaptilo, se ili vidus, kiel la
besto baraktadas por liberiji, kiel ĝi malrapide mor-
tas pro malvarmo, soifego, malsato, timego, vundo
aŭ ĉiuj tiuj agonioj kune, tiam ili ne plu nomus pelt-
vestaĵojn belaj.

Se ili povus vidi kaptitan beston, kiu havas nur
stumpon anstataŭ kruro aŭ vosto, ili scius, ke pel-
taĵoj estas havigitaj per abomena kruelaj°, ĉar tiu
stumpo pruvas, ke la besto estis jam antaŭe kapt i ta
kaj de-ŝiris sin de la kaptilo aŭ mordtranĉis sian or-
ganon, por liberiĝi.

Peltoj estas belaj, se ilin portas iliaj veraj po-
sedantoj, la sovaĝaj bestoj. Kiam ili estas transfor-
mitaj en vestajojn kaj garnijojn, ili ne estas plu or-
namaj, ĉar ili atestas pri agonio kaj morto.

Ekzistas multege da teksaĵoj, kiuj donas same
tiom da varmo, kiom donas peltoj antaŭ la subŝtof-
kudrado. Sed la mensoga aserto, ke oni portas pelt-
aĵojn pro la varmigo, jam perdis ĉian sencon de
kiam oni portas somerajn peltojn kaj rubandojn aŭ
garnaĵojn el pelto.

Sensencaj senkulpiĝoj estas dirataj de peltport-
antoj. Ili asertas, ke oni ne povas riproĉi ilin, ĉar ili
ne mortigis la bestojn. Ili rifuzas scii, ke la aĉetanto,
kiom ajn malproksime de la kaptilo en la neĝo, estas
la efektiva kaŭzanto de la mortigado.

Ili diras, ke la besto estas jam senviva kaj ke
pro tio ili tute bone povas uzi ĝin, ĉar ĝi ne povas
esti revivigata. Ili rifuzas kompreni, ke ĉiu peltaĵo
vendita estas anstataŭigata per alia peltajn. fieetante
peltaĵon, oni kondamnas novan beston al morto per
kaptilo.

Ili diras: „Mi ne a etis ĝin; oni donacis ĝin al
mi". Sed, portante donacitan peltaĵon, oni apogas la
peltan modon kaj stimulas aliajn personojn por aĉeti
kaj portadi peltajojn.

La lasta aĉetanto kaj la portanto de Ia pelto
estas respondecaj pri ĉiuj kaptiloj kaj kaptistoj kaj
pri ĉiuj tiuj longaj agonioj.

Laŭ „Rational Living" trad. O. B.

VIVISEKCIO.

La ĉefkuracisto en la Japana Militŝiparo, pro-
fesoro Vakacuki, plenumigas eksperimentojn per si-
mioj, kiujn oni ĵetas en la akvon el aeroplanoj en
ducentmetra alteco. La celo estas konstati, ĝis kia
grado la internaj organoj suferas sub Ia falego el di-
versaj altecoj en la akvon ! Sekve de publikaj pro-
testoj la Militŝipara Ministerio nun disvastigas la in-
formon, ke sur publika placo oni starigos monumen-
ton al la bestoj, kiuj estas mortigataj per tiuj ĉi ek-
sperimentoj ! Kia bela konsolo por la bedaŭrindaj vik-
timoj ! Kaj kia mokego pri ĉia vere humana sentado,
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Oni nepre devas pensi je tiu ĉi okazo pri Ia mul-
taj monumentoj starigitaj por la senvolaj „herooj"
de la granda hombuĉado, monumentoj precipe inaŭ-
guritaj de tiuj personoj, kiuj tre volonte jam morgaŭ
dediĉos denove milionojn da vivantaj homoj al la
idolo naciista.

En ĉiutaga gazeto mi trovas artikolon kun sur-
skribo: „Bestoj, kies kapojn oni interlanĝas". Ĝi di-
ras, ke la „scienculo" Finkler en Vieno sukcesis for-
preni kaj interIanĝi la kapojn de certaj skaraboj. Li
diras, ke la procedo estas simpla, sed ke la flegado
al la bestetoj, ĝis kiam la interSanĝitaj kapoj estas
denove alkreskintaj, estas malfacila. La kapo ĉiam
difinas la alian parton de la estaĵo.

La gazeto daŭrigas: „Du demandojn Lros pri
tio ĉi la legantoj: unue, Cu la eksperime toj estas ap-
likeblaj ankaŭ al pli superaj bestoj; due, kian valo-
ron tiaj eksperimentoj havas por la homo? Al la unua
demando Finkler respondas, ke tro grandaj estas an-
koraŭ la malhelpoj kontraŭ la kapŠanĝo ĉe vertebru-
loj kaj ke neniu povas scii, ĉu iam ĝi estos ebla. Al
Ia dua demando li respondas insiste, ke la valoro de
eltrovo ne devas esti mezurata nur la:r la praktika
sekvo por la homo, sed ke la konstruo de la teorio
en multaj okazoj estas pli grava."

Ti lj procedoj, same kiel la senkonscienca prin-
cipo de „scienco pro scienco" estas vere indignigaj
kaj prava estas Bernard Shaw, kiu en Ia antaŭparolo
por „Sankta Johanino" mallaŭdegas niajn „kredojn,
kiuj ne havas la senkulpigon, ke ili estas supersti-
ĉoj, niajn kruelegaĵojn, kiuj ne havas Ia senkulpigon
de barbarismo, niajn persekutojn, kiuj ne havas Ia sen-
kulpigon de religia kredo, nian senhontan anstataŭigon
de sanktuloj, kiel objektoj de adorado, per sukcesaj
trompistoj, friponoj kaj ĉarlatanoj kaj nian surdecon
kaj blindecon kontraŭ la vokoj kaj voĉoj de Ia senin-
dulga Forto, kiu kreis nin kaj kiu detruos nin, se ni
malobeas ĝin."

PRI LA POLITIK A AGADO.

De Leono Tolstoj

Ĉiuj homoj, kiuj sin okupas je soci-politika
agado, asertas, ke ili batalas por justa sociordo. Sed
eble ili forgesas, ke ilia ekzisto estas ebla nur ĉe
maljusta vivaranĝo. Se iam efekti ✓iĝos la vere justa
sociordo, en kiu estas neebla la prirabado de la onia
perlaboraĵo, tiam ĉiuj komercistoj, terposed9ntoj, ku-
racistoj, profesoroj, advokatoj, instruistoj, fabrikistoj,
teknikistoj, produktistoj de kanonoj, de tabako, de
brando kaj de diversaj luicsaĵoj bezonaj nur al la mal-
laboremuloj, mortos pro malsato kune kun ĉiuj regantoj.

Al ili estas ne nur ne bezona vere ;usta soci-
ordo; sed ekzistas nenio pli danĝera por ili ol la justa
sociordo, en kiu ĉiu devas plenumadi nur utilan
laboron.

Ke ĉiuj ĉi homoj ne trompu sin mem, sed ek-
vidu, kian pozicion ili okupas inter la popolo, kaj al
ili klariĝos, ke ilia interbatalo kun la povo kaj por
la povo estas nenio krom batalo inter du parazitoj
sur la korpo de la popolo kaj ke por la popolo mem
ambaŭ interbatalantaj parazitoj estas egale rnalu_ilaj.•
Interbatalante, tiuj ĉi parazitoj devas scii, ke ili ba-
talas por siaj propraj interesoj kaj ne por la intere-
soj de la popolo. lli devas scii ankaŭ, ke en tiu ĉi
batalo estas nenia nobleco kaj boneco, ke ĝi estas
afero malsaĝa, maiutila kaj malmorala.

Tiuj ĉi homoj diras, ke ilia agado celas plibo-
nigi la komunan staton de la homoj. Sed, por ke
pliboniĝu la stato de la homoj, devas pliboniĝi Ia ho-
moj mem. Kaj se la homoj devas pliboniĝi ili devas
pliatenti sian internan vivon. La ekstera porsocia agado,
precipe la politika, ĉiam deflankigas la atenton d la
interna vivo, kaj pro tio ĝi ĉiam malnobligas la ho-
mojn kaj malaltigas la socian moralon. Sekve de la
malaltigita socia nioralo, la povon kaj la gvidadon de
la sociaj aranĝoj kaptas la plej malnoblaj horroj.

Do la homoj el la popolo, precipe Ia junaj, kiuj
ankoraŭ ne estas enirintaj la gluantan koton de la
politika agado, forigu tiun teruran hipnozon de Ia so-
ciagado, liberiĝu de la trompo pri la servo al la po-
polo kaj ne plu pensu pri elekto de regantoj kaj si-
milaj stultaĵoj, sed nur pri unu afero: ke ĉiu vivu bo-
nan kaj justan vivon.

Tradukis Dimitr Simeonov.

PRI ALKOHOLO

La „Laborista Esperantisto" publikigas laŭ la
propagandmaterialo de germana Laborista Abstina
Ligo la jenajn dirojn de konataj socialistoj kaj de
militistoj, kiuj uzas la alkoholon por dormigi la kon-
sciencon de la homo.

Majoro F. C. Ende•s: „La ebrieta trupo trapalas
dum la atako zonojn de teruraĵoj, pro kiuj la sobra
trupo ektimus. Do, la teruro de Ia moderna milito
en siaj suprecoj estas plej facile venkata de tiuj, de
kiuj estas forprenata la prudento per venenigo".

Kolonelo Bauer: „La alkoholo pruviĝis dum la
milito kiel plej bona rimedo daŭrigi la emon por
militi".

D-ro Kuhlo: „La industrio de la bierfarado an-
kaŭ en Germanujo ĉiam plenumis mision: ĝi helpis
trankviligi la popolon. Se ni estus havintaj dum la
jaro 1918-a dekkvarprocentan bieron, la revolucio
ne estus okazinta".

Prof. von Treitschke (imperialista historiisto):
„La ordinara viro bezonas Ia duonlitron; kiam li ne
havas ĝin, li revolucias".

Viktoro Adler: „La alkoholo estas parto de sub-
prerniga maŝinaro; ĝi helpas konservi la ekspluata-
tajn klasojn en tiu stato de trompi& kaj nescio, de
la malforto de prudento kaj volo, kiu kaŭzas, ke ili
lasas sin subpremi kaj ekspluatadi."

Aŭgusto Bebel: „Se Ia sarnpartianoj sekvus ri-
late al Ia alkoholkonsumo mian ekzemplon, la mas-
troj tre malbone profitus.

Ĉiuj pripensoj kaj spertoj igas konkludi, ke la
alkoholkonsumo per sia cerblamiga pensdetrua, indi-
ferentiga kaj kontentiga influo estas kvazaŭ ponard-
piko en la cerbon de ĉiu batalanto por vera progreso.

EKONOMIO.

En Aŭstrujo jam de dek jaroj oni ne plu suk-
cesas planti sufiĉe da arboj, por anstataŭi la for-
hakitajn arbojn kaj por teni tiel la arbri econ sur
konsta lta nivelo. Oni ne havas sufiĉe da mono. La
valoro de 13 Ciujara novkreskanta ligno-kvanto estas
proksimume 130 milionoj da a -Jstraj Šilingoj. Filiparte
dum la jaro 1924 oni elspezis en Aŭstrujo 480 mili-
onojn da aŭstraj Šilingoj por alkoholaj trinkaĵoj. Oni
do fortrinkas la ligaokreskon de 3 '/ 2 jaroj en unu
jaro. (Laŭ komerca revuo).

La urbo Caricyn apud rivero Volgo en  suda
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Ruslando staras sur grandegaj terkavoj, kiuj per la
fluanta akvo pligrandiĝas kaj minacas al apude sta-
rantaj domoj kaj dometoj. Krome tiu ĉi urbo estas
la plej malfeliĉa rilate je diversaj epidemioj, ĉar ĝi
havas malpuran aeron. Por sanigi kaj beligi la urbon
kaj por Cesigi la plivastiĝon de la kavegoj per plant-
ado de arboj, oni bezonas laŭ kalkulo de la admi-
nistrantoj proksimume 140 mil rublojn; sed tio ne
estas farebla, ĉar mankas mono. Sed Ia samaj admi-
nistrantoj kalkulis, ke en Caricyn vivas 38 mil da
furnantaj viroj kaj 1680 da virinoj, kiuj ĉlujare fumas
tabakon por 227 mil rubloj. Ĉu tio estas saĝa afero?
Kiom da mono forbrulas sur Ia tuta terglobo? (1 ru-
blo proks. duona dolaro). Raportis nia sarncelano
Petrov, kies adreso estas nun PoStkesto 18, Caricyn
sur Volgo.

Por furiozi kaj rnortigi, oni ne bezonas veran
kuraĝon. Mi havas anglan rashuidon, kiu da tia ku-
raĝo pos das tiom, kiom la tuta bulgara nacio kaj
la tuta rusa armeo kune; sed ĝi lasas sin vipfrapi de
mia stalservisto. Tiaj, precize, estas ankaŭ viaj solda-
toj. Viaj mizeruloj estas kapablaj, tranĉi la kolon de
aliaj homoj: sed ili timas siajn oficirojn, ili toleradas
°fendojn kaj batojn; ili eĉ ĉeestas kaj trankvile ridar-
das, kiam oni punas iliajn kamaradojn kiel malgran-
dajn infanojn, ja pli hontinde ankoraŭ. : ili eĉ parto-
prenas tian agon, se oni tion ordonas aI ili.

Montru al mi viron, kiu kontraŭstans
ĝisnnorte al ĉia ajn potenco, ĉu tera ĉu ĉiela, kiu vo-
lus devigi lin, agi kontraŭ la propra konscienco. Nur
tia viro estas vere kuraĝa.

El „Herooj" de Bernard Shaw.

INTERNFICIA VEGETARA HIMNO.

La pagintoj por 1925, kiuj ne ricevis jarn antaŭe
la internacian himnon, ricevos ĝin kune kun tiu i
numero de ,,Vegetarano" kiel premion.

Estas dezirinde, ke tiu ĉi kanto trovu grandan
disvastiĝon kaj estu rnelodie kaj tekste parkere ko-
nata de Ia samcelanoj. Bonvolu noti, ke en Ia tria
Lakto de la fino troviĝas preserareto: la dieso devas
stari antaŭ la F (do, fis), ne antaŭ la A (do, ne ais).

Nia samideanino-sekretariino en Nederlando po-
vas havigi kontraŭ pago de 10 cendoj (sed mendu
pro la poštspezoj laŭeble kelkajn ekzemplerojn) po
ekzemplero pluajn ekzemplerojn de tiu ĉi kanto kaj
de la internacia kanto de Felix Ortt, en kvin lingvoj.

VEGETARAJ MANGEJOJ.

Nia bulteno enhavas en aparta loko reklamon pri ve-
getaraj mangejoj. Tiu	 reklamo estas utila al la lega st-
aro per la informo kaj al la bulteno per la mona helpo
tiamaniere fluanta en nian kason, Krom tio, ni deziras in-
fo.- rni niajn legantojn ankaŭ en la teksta parto de nia bul-
te to pri la ejoj, kie ili trovos vegetaran manĝon, kaj ni
petas, ke Ia legantoj siaflanke helpu nin per sciigoj fidin-
daj. Tamen oni indiku nur vere vegetarajn mangejojn a'71
ejojn, kie niaj bezonoj vere trovas kontentigon.

BUENOS AIRES , ARGENTIN(); Ne ekzistas aparta ve-
getara manĝejo; sed Pedro Zanetto, posedanto de la hotelo
kaj restorejo „El Oriente-, strato Rivadavia 2551, atentas
speciale la dezirojn de vegetaranoj kaj servigas al ili tre
bonajn menuojn,

LA HABANR (Cefurbo de la insulo Kubo): S-ro Ra-

mCin Suàrez gvidas „instituton Naturalistan de Kubci", en
kies manĝejo, strato de Manrique 140, oni ricevas vege-
taran nutrajon.

URBO MEKSIKO (Meksika Respubliko): La ,.Centro
Naturista" de Meksiko havas sian manĝejon en Ftvenida 16
de Setiembre 72, la etaĝo, sub nomo ..Comedor Vegetari-
ano". En tiu manĝejo oni ankaŭ facile tro as Esperantistojn.

PRI LA NECESO DE LINGVA DISCIPLINO

kaj de aŭtoritata lingva centro skribis la 14, 4. 1910
D-ro E. Fleischer, Dresdeno:

„La oficiala mezurilo ,,metro" estas kontrolata
de internacia komisiono. Se ni sipozus, ke tiu ko-
misiono Šanĝus la longecon de la metro, tuj la tuta
mondo enkondukas la Šanĝitan metron, por ke tiu va-
lora mezurilo konservu sian internaciecon.

Kontraŭe, se iu matematikisto (kio cetere es-
tas fakto) trovus, ke la mezuro de la metro ne estas
tute ĝusta, kaj sukcesus unuigi plur.3jn personojn en
„Societo por la enkonduko de korekta metromezuro",
tiu ĉi societo aŭ eble ĝia urbo (feli e tio ĉi ne estas
fakto) mezurus per alia metro. Ja, eble la magistra-
tanoj sukcesus, konvi .ki la landan registaron, kaj
tiam ilia landeto forlasus la internacie fiksitan
mezuri Ion.

Tia „sukceso' kompreneble instigus aliajn ma-
tematikistojn aI plua laboro, kaj baldaŭ iu alia fakulo
farus reklamon por sia „ankoraŭ pli korekta" me-
zurunuo. Eble li konvinkus sian landeton, kaj tiam
ankaŭ tie regus aparta mezurunuo. Fine, iom post iom,
ĉiu regno kaj ĉiu landeto havus sian propran mezuru-
nuon kaj la bona ĝenerala mezurilo „metro" ĉesus esti
ĝenerala, ĉar pro la kondamninda malforteco de la
centra aŭtoritato ĝi ne estus plu internacia.

Kaj tiel ĉiu nova vorto, kiu sen klarigo kiel
neoficiala vorto troviĝas en gazetoj aŭ libroj, helpas
detrui Ia internaciecon de Esperanto kaj povus fa-
riĝi najlo en la ĉerko de nia movado".

Feliĉe la prudenteco de la Esperantistoj kaj la
konsta iieco de la Akademio evitis flua ĉi elreviĝon
de nia Esperanta rnovado. Sed estas necese, atentigi
kelkfoje deiove pri la danĝeroj, por ke ĉiu konu la
sekvojn de la kaprica sinteno e i la uzado de nia li.igvo.

PRI LANDNOMOJ.

Tie ĉi mi deziras bone klarigi por tiuj, kiuj ĝin
ne bone komprenis, la sistemon de nia majstro pri
la landnornoj.

1-e. Koncerne la landojn de la Malnova Mondo
(Eŭropo, Azio) la indiĝena popolo donas sian nomon
al la lando: germano, Germanujo, ĉeho, Ĉeliujo, slo-
vako, Slovakujo, kunmetitaj Cehoslovakujo, k. t. p.

Tamen la landnomojn, kiuj finiĝas per ...lando,
D-ro Zamenhof konservas senŠanĝe: Holando (reg-
nano: holandano).

2-e. Koncerne la landoj de la Nova Mondo
(Amerika Afriko, Rŭstralio), kie la enmigrintoj fakte
malaperigis la indiĝenan popolon, li alprenas la no-
mon mem de la lando, esperantigante ĝin: Peruo
(peruano), Maroko (marokano) k. t. p.

Forprenu ujo, vi havas nomon de la regnano,
forprenu ano, vi havas nomon de Ia lando.

3-e. Koncerne Ia nomojn de la provincoj Z.
prenis la provincan nomon, esperantigante ĝin,
kiam eble.

Ĉu neklara, ĉu anarkia tia sistemo? Nel



VEGETARANO 	 13

„Neniu sistemo (pri la landnornoj), skribis Prof.
Grosjean-Maupin, la Rkademia Raportinto pri la de-
mando (1922), „estas plene rekomendinda el teoria
vidpu ikto; pro tiu ĉi motivo ni devas konsideri nur
la praktikan vidpunkton, el kiu la fideleco al la
ĝisnuna tradicio (la Zamenhofa) estas pli sendanĝera
ol iu ajn provo”.

Th. Cart, Prezidanto de la L. K.

La redaktanto plezure represigas tiun ĉi leteron,
plene aprobante ĝian enhavon. Ne ekzistas kaŭzo, por
forlasi la fundamentajn kutimojn, kaj kapricaj, mon-
straj formoj, kiel „Danmarko" anstataŭ Danujo (klara
fundamenta formo), montras, kien ni marŝas, se ni
forlasas la rektan vojon. Ne la formo de nia lingvo
enhavas iun ajn rnalhelpon por nia propagando: niaj
rnalhelpoj estas ekskluzive: indiferenteco, stulteco kaj
mallaboremo de la homoj.

PACIFISMR KAJ VEGETARISMA MANIFESTADO
EN FRANCUJO.

La prezidanto de la vegetarana kaj pacifista so-
cieto „Le Trai, d'CInion" (Parizo 6, bould. Saint Ger-
main 147), s-ro J. C. Demarquette, sciigas kaj petas
sciigi en parencaj rondoj, ke ankaŭ tiun ĉi jaron tiu
societo aranĝos pacifistan kaj vegetaran manifesta-
don. Ĝi okazos verŝajne de la 20-a de julio ĝis la
15-a de aŭgusto sur la arto de Ia societo en la Valo
de Chevreuse.

Oni projektas someran kamp-Iernejon idealistan.
Ei tri intersekvaj semajnoj unu estas dediĉata aI la
naturismo (vegetarismo), la dua aI Ia pacifismo, kiel
lastjare, kaj Ia tria al la junulara movado. Oni povos
lauplaĉe partopreni aŭ unu sernajon aŭ ĉiujn tri. La
viv- kaj restadkostoj potage estos proks. 10 francaj
frankoj. Skribu en Esperanto; ĉar inter la aranĝantoj
estas kelkaj Esperantistoj, kiuj bezonas nian apogon.

LA ESPERANTA VEGETARR SOCIETO EN LONDONO

Laŭ raporto de la sekretariino, f-no Hilda Lan-
gelaan, 60 lnderwick Road, Hornsey, Londono N2 8,
tiu ĉi societo vigle laboras, speciale por disvastigi
Esperanton inter la Londonaj vegetaranoj antaŭ la
internacia vegetara kongreso en 1926. Prezidanto estas
s-ro H. Lane, kasisto s-ro A. W. Bradbrook, 12 South
Place, Moorgate Street. La grupo havas kvardekon
da anoj.

La kunsido de la societo de la 13. 3. 25. for-
mulis jenan rezolucion senditan al la komitato de la
kongreso! „La kunveno petas aI la komitato, kies
devo estas aranĝi la Internacian Vegetaran Kongre-
son en 1926, ke ĝi konsideru Ia daton de la Inter-
nacia Esperanto-Kongreso okazonta en Edinburgo kaj
Londono dum la unua semajno de aŭgusto, por doni
al la multaj vegetaranoj eeestontaj la Esperantan Kon-
greson la eblecon, viziti ankaŭ Ia vegetaran kongreson".

Bonvolu la vegetaranoj-Esperantistoj insisti, por
ke la reprezentantoj de ilia nacio en la internacia
vegetara kongreso estu, se eble, Esperantistoj aŭ al-
menaŭ efike kaj insiste apogu la uzon de Esperanto
dum tiuj kongresoj. Ni devas atingi, ke nia lingvo
ne estu nur permesata lingvo en tiaj internaciaj aran-
ĝoj, sed la ĉefa lingvo uzata inter partoprenantoj de
malsama nacieco.

VIDVINO KLARA ZAMENHOF.

La edzino de la geniulo Zamenhof mortis la 5an
de decembro 1924-a. Si ne estis simpla akompanantino
de sia edzo, kiam ŝi vizitis niajn kongresojn kaj sek-
vis nian movadon; sed ŝi partoprenis Ia esperantistan
movadon kun la sama flamo en sia koro, kiel la plej
fervoraj Esperantistoj, kaj ŝi komprenis la „internan
ideon" de nia afero tiom profunde, ke por mia ed-
zino kaj mi la kunestado kun tiu ĉi grandkora kaj
samtempe modesta virino dum la Nuremberga kon-
greso restos ĉiam brila punkto en nia memoro.

En la „Heroldo de Esperanto" samideano Wie-
senfeld el Varsovio publikigis la „Galerion de Zarnen-
hofoj", kaj estas dezirinde, ke de tiu ĉi tre interesa kaj
atentinda artikolserio estos konservataj kliŜoj kaj kom-
postaj°, por ke iam ĝi aperu kiel aparta eldonajo tro-
vebla en ĉiu esperantista hejmo.

Oskar Bŭnemann.

INTERNACIA VEGETARA UNUIĜO.

La tria bulteno de Ia sekretariino, fraŭlino Mar-
garetha J. C. Ortt, Haagweg 71, Delft, Nederlando,
estas akompanata de la du vegetaraj himnoj, pri kiuj
ni jam raportis en nia lasta bulteno. La sekretariino
esprimas la esperon, ke ĉiuj vegetaraj societoj dis-
sendos kaj propagandos tiujn kantojn inter siaj
membroj kaj ke la kantoj estos kantataj de ĉiuj ve-
getaranoj ankaŭ en la kongresoj, por ke la ligo in-
ternacia estu plifortigata per komuna kantado.

BELGC1J0. La estraro de la vegetara ligo en
Belgujo laboras, por starigi denove vegetaran man-
ĝejon en Bruselo. Sinjoro Weil, 48 Avenue Alex. Ber-
trand, Forest apud Brusselo, volonte akceptos bo-
najn konsilojn de kompetentuloj.

La bulteno plue raportas pri la rezolucio de la
bulgara vegetarana kongreso. Oni trovas detalojn en
la „Vegetarano" de januaro.

APIGLUJO. La Londona Vegetara Societo ali-
ĝis la 23. I. 1925 al la I. V. U.

ESTONUJO. La juna vegetara ligo petis infor-
mojn kaj espereble aliĝos al la ligo.

NOR EGUJO. Bedaŭrinde la Norvega Vegetara
Ligo pro manko de inLeresiĝo ne plu ekzistas. Adreso
de vegetarano tie estas: Byraachef O. J. Selboe, Bes-
tum Stat:on, Oslo.

SVEDUJO. La Sveda Vegetara Ligo sendis al
ĉiuj kuracistoj en la lando la broŝuron „112 kuracis-
toj pri la vegetarismo". Tiu broŝuro estas eldonita de
redaktisto Saxon. Lia filo, dumviva vegetarano, ver-
kis broŝuron pri la valoro de vegetarismo por sport-
istoj. Tiu ci broŝuro estas dissendita inter la sportaj
ligoj. La juna Saxon mem posedas kelkajn premiojn
pro siaj sportaj triumfoj.

Dum la septen -ibraj preparoj por ia parlament-
elektoj la vegetaranoj batalis por alkoholabstino, por
malpermeso de vendado de tabakaĵoj al neplenaĝu-
loj por forigo de la deviga vakcinado kaj por forigo
de la impostoj je fremdlandaj fruktoj. La „Internacia
Vegeta] a Tago" en septembro estis festata en la bela
hejmo de redaktisto Saxon.

D-ro W. A. Berendsohn de la Hamburga Uni-
versitato faris paroladon pri la „Vivarto". S-ro Sa-
xon pritraktis la etikan flankon, kaj D-ro Altheen el
Usono raportis pri la vegetara movado en Ameriko.
Oni decidis unuvoĉe sendi jenan leteron al la sekre-
tariino de I. V. Cl.: „La Sveda Vegetara Ligo kunven-
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inta je la internacia vegetara tago petas al vi, sendi
en la sekvanta bulteno niajn korajn salutojn al ĉiuj
vegetaraj ligoj. Ni instigas ĉiujn al plej granda batalo
por niaj idealoj. La estonto estas nia!"

En la sekvonta bulteno la kasisto donos Ia fi-
nancan raporton pri I. V. U. Li petas al ĉiuj u
kiuj ankoraŭ ne pagis, sendi laŭeble plej baldaŭ si-
ajn kotizojn al Sinjoro Prof. Hugo Noltenius, Villa
Helics, Laren N. H., Nederlando.

VEGETARAJ KAJ PFIRENCIDEAJ LIBROJ,
BROŝUROJ, REVUOJ.

viviR! (vivi!), monata revuo pii naturisma kulturo;
adreso Sierra 1714, Montevideo, Urugvajo. Jarabono pesoj
oraj 1,50. Bona hispanlingva revuo pri vegetarismo, kontraŭ
alkoholo kaj tabako. vi jam aperas en la tria jaro.

DER KRIEGSDIENSTGEGNER, Sta:hemberggasse, 47,
Vieno IV, germanlingva kontraiŭmilita organo de la Flŭstraj
Kontrailmilitistoj. Gi enhavas valorajn artikolojn en modela
Esperanta traduko de nia samideano Emil Pfeffer, Vieno,
Postamt 34,

FOR THE GREF1T WORLD'S GOOD (Por la Bono de
la Granda Mondo); propaganda broSuro de Guy Hayler, kun
speciala atento al la eduka flanko kaj kun Esperantaj sam-
celaj flugfolietoj de nia samideano J. Bredall, Prezo 1 pen-
co, adreso Templar Printing Works, 168 Edmund Street,
Birmingham, Anglujo.

VEGETRRISK TIDSSKRIFT (Kopenhago — Brdnshbj,
Rbdkildevej 40, Danujo) enhavas en Ia februara numero
atentigon pri la graveco de Esperanto por la internacia
vegetara kongreso en Londono kaj tre belan rakonton „Na-
turĝojo" de Manfred Kyber.

LE NATURISME INTEGRRL (La ĉiuflanka naturismo),
de J. C. Demarquette, prezidanto de la societo „Trait d'
Union", eldonejo „Trait d'Union", 6 rue du Port-mahon,
Parizo 11, Francujo; 240 pagoj; prezo fr. 4.50; franclingva.
Tiu ĉi libro estas unu el la fundamentaj verkaĵoj de nia
movado kaj montras ĉiujn flankojn de la vegetarismo, don-
ante utilajn instruojn por nutrigo, vestiĝo kaj ekzercoj
La sistema, detala laboro kaj la entuziasmo enhavataj en
tiu ĉi libro estas admirindaj.

CRNCER (Kancero), de J, Ellis Barker, eldonanto
John Murray, Albemarle Street, Londono W, Anglujo; pre-
zo nemontrita, 432 pagoj. Tiu ĉi tre detala kaj zorga el-
laborita libro estas dediĉita al ĉiuj, kiuj ne volas morti pro
kancero. Ci montras, kiajn terurajn progresojn faras tiu ĉi
abomena malsano, kaj montras, ke ĝi estas malsano de la
civilizitoj. Per riĉega statistika materialo la aŭto o pruvas,
ke la ĉefa kaŭzo de la kancero estas la fakto, ke niaj nu-
trajoj ne estas sufiĉe naturaj kaj freSaj, sed Industrie fa-
brikitaj, artifike konservitaj (mumiigitaj). La konkludoj do
estas evidentaj; oni ne povas kuraci la kanceron, sed mal-
helpi ĝin, evitante venenhavajn kaj senvitaminajn nutrajojn.

LA REFORME FILIMENTAIRE, Redaktejo 48 Rvenue
Rlexandre Bertrand, Bruselo, Belgujo. Fine reaperas tiu ĉi
bonega revuo, kiu antaŭmilite estis direktata de D-ro Nys-
sens. La nova, kvankam modesta, eldono estas tre esperiga
kaj atestas pri larĝhorizonta entuziasmo.

SVOBODA (Libero), semajna ĵurnalo por la reformigo
de Ia vivo, bulgara, adreso Ulica Vitoška 48, Sofio, Bulga-
rujo, Tiu ĉi bona bulteno energia nutras la entuziasmon de
militkontraŭuloj, vegetaranoj kaj ĉiu ano de etika movado.
11 intencas, eldoni monatan bultenon samtendencan en E-

speranto sub nomo „Libero".
LA NEO-NATURIEN, monata franclingva revuo por ve-

getarismo, naturismo, socia liberigo kaj paco; adreso Les
Versennes, Parthenay (Deux-Svres), Francujo.

LE TRAIT to'UNION, mOnata bulteno de la samnoma'
societo, adreso 147 Boulevard' St, Germain•,, Parizo Vi,
Francujo,

DIE FREUNDE (La Amikoj), revuo de la internacia
junularo, germanlingva; eldonanto Alfred Heidrich tbpfer-
berg 193, Waldau en Oberlausitz (Supera' Luzacio), German-
ujo. La revuo fervore aspiral al paco; la eldohanto estas .

vegetarano.
INTERNATIONALER VERSdHNUNGSBUND (Internacia

Paciga Ligo), monata informa bulteno: Centra oficejo Lon-
dono WC 1, 16 Red Lion Square, Anglujo: Germana abo-
nejo: Garda Baumann, Lipsio Grassistr. 13.

Formiĝis komitato, kiu projektas; konstrui grandan monti-
menton por la paco kaj inte - proksi Digo de la popoloj. Same
kiel la mezepokaj katedraloj atestas pri la aspiroj kaj arta
kapablo de tiu epoko, tiu ĉi monumento devas atesti pri
Ia flama aspiro al paco kaj bonvolo de nia tempo kaj esti
admonilo kontraŭ malpacoj kaj militoj. Gravaj registaraj
aŭtoritatoj jam donis sian konsenton.

EL HERALDO NF1TURISTA (urbo Meksiko, Apartado
196) donas detalan raporton laŭ nia bulteno pri la Stokhol-
ma vegetarana kongreso kaj insistas pri la graveco de
Esperanto.

VOLKSGESUNDHEIT (Popola Saneco), Sein,ustr, 13,
Zuriho 1, Svisujo. Germanli gva monata organo, kiu ape-
ras en dekkvarmil ekzempleroj kaj disvastigas instruojn laŭ
niaj tendencoj.

IMPFZWANGGEGNER (Vakcinad-Kontraŭulo), organo de
la svis -a unuigo kontraŭ la deviga vakcinado. Red. Zuriho
8, Seefeldstr. 5.

LA VEGETFIRF1 KUIRISTINO (La Cocinera Vegetariana),
sub tiu Ĉi titolo aperis laŭ anonco en Ia Meksika Esperanta
revuo „Arguso" kuirlibro eldonita de la „Centro Naturista",
Apartado 196, Mejico, D, F. Prezo maks, dol, 2, 30 re-
komendita.

RRTIONRL LIVING, Hamilton Grange P. O. Box 43,
Novjorko, Usono. La eldonanto de tiu ĉi tre valora revuo
venos tiun ĉi someron al Eŭropo. D-ro Benzion Liber vizi-
tos Francujon, Germanujon, Svisujon, Aŭstrujon, Italujon, Hi-
spanujon, Anglujon kaj eble aliajn landojn.

THE VITRL PROBLEM (La problemo de I'Vivo, aŭ la
vojo al la sano, saĝo kaj universala paco), de Karlo Brandt
Broadway 3605. Novjorko; eldonantoj: Benedict Lust, 110,
East 41st Street Novjorko. Prezo afrankita Dol. 2, 10. Tiu
ĉi libro kun vastvida enhavo (la aŭtoro estas ankaŭ partiano
de Esperanto) estas unu el la klasikaj verkoj pri vegetar-
ismo kaj meritas tre larĝan disvastigon. Brandt bone kom-
prenas kaj klarigas la interligitecon de la tuthomaraj
problemoj.

ESPERANTAJ LIBROJ, BROŜUROJ, REVUOJ_

En la eldonejo de Ellersiek & Borel G. m. b. H.. Ber-
lino SW. 61, Wilmstr, 5, Germanujo aperis jenaj novaj aŭ
represitaj verkoj:

RVENTUROJ DE MALSPERTULO, de Robert Reitzel,
trad. D-ro Tobias Sigel. 32. --paga. Prezo GM. 125.

EL DRAMOJ, fragmentoj el la Zamenhofaj tradukoj
de Ifigenio en Taŭrido (Goethe) kaj de la Rabistoj (Schil-
ler. GM. . 30.

AMORO KAJ PSIHE, lege ido de Lucius Apulejus, tre
bone tradukita el ia latin3 lingvo de Emilo Pfeffer. GM.—.30.

LA REGRDO DE SI MEM PER KONSCIA AŬTOSU-
GESTO, laŭ Emilo Coue tradukis Jean Borel; prezo GM, 0.30.

LIBERO, adreso strato VitoSka 48, Sofio, Bulgarujo.
Tiu ĉi kuraĝa, vivreformiga monata revuo anoncis per ap-
robinda alvoko sian baldaŭan aperon. Jarabono 4 svisaj fran-
koj aŭ samvaloro.
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LITERATURA MONDO, bona, ri1/41enhava literatura kaj
arta revuo monata, nun eldonata de Huttgara Esperanto-In-
stituto, BudapeSto VI, Eijtv,5s-utca 3, Hengarujo.. Jarabono
Do!. 1.8) aŭ egalvaloro. La sama instituto sendis propagand-
ilon pri de ĝi eldonita verko:

LA TRFkGEDIO DE LA HOMO, drama poemo de Eme-
riko Madach, trad. K. Kalocsaj, kun 20 artaj desegnaĵoj de

Mihaelo Zichy • Prezo oraj kronoj 4., luksa eldono 6. —

Novtzu TEMPOJ, Ia monata revuo pri edukado kaj
instruado, estas nun redaktata de Richard Mtjller, Gabeisber-
gerstr. 2, Fkuerbach i, V., Germanujo: la abonejo restas Ce
M. Goldberg, Klemmstr. 14 pt., Lipsio•-Cortnevitz, Germanujo.

Jarabono Sfr. 4.— egalvaloro.

LIBERPENSULO, monata organa de la lnternacia Ligo
de Liberpensuloj. Red. Kurt Hubricht„ Lipsio-Neustadt, Ma-
riannenstr, 22. Germanujo; jarabono GM. 1.50.

LA ESPERO, sveda Espe:amto- revuo, redaktanto Hen-
ning Halldor, poStfako 698, Stoktioln Io; jarabono Skr. 2. .
La konata gazeto aperas en nova,. simpatia vesto kaj nova
formato.

AL ETERNA PACO, filozofia traktajo de Imanuel Kant;
tradukis Prof. Paul Christaller, eldonis D-ro Winfried Fricke,
La Batalanto, Hanovero, Germanujo, Biirgerm. Fink-str, 19,
Prezo GM. 2.— . Kiu konas la gernianan originalon de tiu
leginda dokumento, konstatos, ke pro la iom arkaika fraz-
konstruo de la konata filozofo Kant la Esperanta traduko
pro la klareco de nia lingvo k j la lerteco de la traduk-
isto estas ee por german° pli agrable legebla ol la originalo.

INFORMILO de la Caricina Esperanta grupo, urbo Ca-
ricyn apud Volgo, Sovjeta Respubliko. Hektografita folio.

LA PROGRESO, Socharska 333, Pago VII, Cehoslo-
vakujo. Oficiala organo de Ia Cehos1ovaka Asocio Esperant-
ista; jarabono sfr, 4.— ,

JAVAJ LEGENDOJ KAJ FABLOJ aperis Ce Liem
Tjong Hic, Semarang, insulo Java, Azio. Prezo sfr. 1.50.
Laŭ propaganda folieto.

MARTO, oficiala monata organo de la Germana Es-
peranto Ligo en Cehoslovakujo; jarabono sfr. 3.—. Adreso
Hajda, Cehaslovakujo. La lastaj numeroj enhavas tre legin-
dan tradukon de la „Leteroj de la negro Lukanga Mukara-
de Hans Paasche, satiro pri la vivmanie -o de eŭropanoj,

LA ORA EPOKO, nova adreso; Landstr. 277, Rieden
hci Baden, Aargau, Svisujo,

ESPERANT1STA JUNULARO, oficiala organo de Tut-
monda Esperanta-Asocio Junulara kaj de Skolta Esperant-
ista Ligo. Aperas okfoje jare. Jarabono: kvarobla afra
de eksterlanda letero. Eldonejo: D-ro Karl Pickert, Leitme-
ritz, Cehoslovakujo. Bona revueto kun internacia horizonto.
Bedaŭrinde ne libera de lingvaj eraroj, ekzemple en „La
Komo•: sia amiko anstataŭ lia.

KOMERCAJ REKLAMILOJ en Esperanto alvenis de Bur-
roughs Wellcome Co., medicinaj produktajoj, Snow Hill Buil-
dings, Londono E. C. 1: Lipsia Foiro, Esperantofako, Markt
4, Lipsio, Ge manujo; Internacia Komerca Adresaro, eldon-
into Rudolf Hoschek, Mijglendergasse 6, Vieno 17, Aŭstrujo.

ACISTRA ESPERANTISTO, monata organo de aItstraj

Esperantistoj; jarabono 2.50 sfr • , redaktejo; Korneuburg apud

Vieno; Hovengasse 12. 11. 13.

FINLINGVA PROPAGANDA BSOSURO, publikigita de
Hugo Salokannel, Salminen, Finlando, sub titolo „Pri la eb-
lecoj de artefarita komunlingvo kaj Esperanto"; prezo 1 fmk.

'Haveibla ankaŭ Ce Suomen Esperanto-opisto (lernejo), Klu-
UVikatu 7, Helsinko, Finlando.

ESPERANTO-ELDONEJO ELLERS1EK & BOREL eldonis:
W. E. Collinson, Esperanto und seine Kritiker (Esperanto
kaj ĝiaj kritikantoj), germana traduko de samtitola angla
broSuro, prezo M, 0. 20; Eugen Wi.ister, Esperanto kaj la
Tehnikisto, germanlingva propaganda broSuro, prezo 0.20;
D-ro A , Mbbusz, Slosilo por la kompleta lernlibro de Esper-
anto, prezo M. 1.20; D-ro Paul Haller, flugfolio „Die zehn
Vorzijge des Ido gegeni)ber dem Esperanto und zehn Ant-
worten dazu", prezo M. 0.55; adreso Berlino SW. 61, WilrilS.

str. 5, Germanujo.

BELGF1 ESPERANTISTO, monata, redaktanto Frans
Schoofs, kleine Hondstraat 11, Antverpeno; jarabono bfr. 10,

BULGARA ESPERANTISTO, nova adreso: Sofio, strato
Car Boris, 69.

INFRMOJ de Esperanto-Asocio de Estonujo, Revalo
(Tallinn), poStkesto 6

LABORISTA SPORTO, red. Adolf Wendt, Lipsio-Stijt-
teritz, Lange Reihe 11a, Germanujo, Oficiala organo de ln-
ternacia Esperanto-Sportularo Laborista.

DEUTSCHES POLIZEI-ARCHIV (Germana Polic-Doku-
mentaro), Lubeko, Mengstr. 16, enhavas sekcion en ger-
ma.ia kaj Esperanta lingvoj kun sciigoj de la Tutmonda Po-
lica Ligo,

SCIIGOJ DE NORDALB1NG,9 LIGO, adreso H. Bekbs,
Gustav Falke-str. 1, Lubeko, Germanujo, enhavas tre Pla-
tan citon pri nia bulteno.

ESPERANTO TR1UMFONTA, bedaŭrinde sen ia kritika
rimarko donas sub „Biologio" en N2 210 raporton pli mal-
saĝaj kruelaj vivisekciaj eksperimentoj, kiu meritus akran
proteston.

FARMACIO KAJ 1 -1EM10, trimonata revuo eldonata de
Esperanta Grupo en Tojama Farmacia Kolegio, Tojama, Ja-
panujo; jarabono sfr, 3.

HOLANDA ESPERANTISTO, adreso Hazekamp 20, Zut-
fen, Nederlando; semajna, jarabono nfl. 2 40. La N2 148-9
enhavas raporton pri la internacia veg. tago' kaj nia ligo,
de S-no Roskes.

VERDA KRUCO, organo de Esperantista tabakkontraŭ-
ula Asocio, aldono al „Internationaler Tabakgegner•, adreso
Dresdeno-A., 19. KLIgelgenstr, 41, Germanujo, Modesta fo-
lieto boncela.

VLdiKER-SPIGEL provizore ne aperos.

LA VERDA LUMO, organo de la 11ina Esperantistaro,
havas novan adreson: P. O. Box 1332, Shanghai,

ESPERANTO CE MARIAVITAN0J, presita folio, pri
kiu oni ne scias, Cu ĝi estas moko, karnavala Serco aŭ se-
rioza, sed tiuokaze tre naiva propagandilo. Ni respektas la
mariavitan movadon, kiu postulas ankaŭ vegetaran vivadon;
sed oni ne uzu por bona afero malbonan propagandilon. El-
donejo Leszno, poSto Blonie, Polujo.

DR. BENSON'S PERSONAL MAIL COURSE, eldono de
Benson Shool of Esperanto, 20 Mercer Street, Newark. N.
J., Usono, Instruilo per bildetaro Kiam mia bubo ekvidis
tiu i Ci libreton, li ekĝojis, kaj ĝi tuj kaptis lian intereson.
Interesuloj turniĝu al la citita cdreso.

PRO ISTAR, originala romano de samideano H.
Luyken, eldonita de Ferdinand Hirt kaj Filo, Lipsio, Salo-
monstr. 15, Germanujo; prezo bindite M 4. —, broSurite M
3. —; 304 paĝoj. Tiu Ci romano, kiu fidele pentras la tem-
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pon de Ijob kaj Ia religiajn malpacojn de tiu epoko (Iltar
estas Astarte), estas leginda same pro la interesa kaj instrua
enhavo kiel pro la vere admirinda, modela klasika Esperanta
stilo. La Esperantistoj devus aĉeti la verkon ne nur por
kompensi la eldonantojn, kiuj prenis sur sin la financan
riskon de tia eldono, sed anka■i pro la tre alta valoro, kiun
tiu ĉi libro havas en nia Esperanta literaturo.

EXPERIMENTRL WIRELESS (Eksperimenta Radio-Infor-
milo), anglalingva monata revuo por seriozaj eksperiment-
istoj pri radioaferoj. La feb:uara numero enhavas kvinpa-
gan radiovortaron Esperanto-anglan Iiveritan de Harry A.
Epton, sekreta io de la Internacia Radio-Asocio. La abon-
prezo de la revuo estas 15 Silingoj aŭ 20 sfr, jare; unu
numero kostas sfr, 1,50. Adreso: lliffe & Sons Ltd., Dorset
House, Tudor Street, Londono E C.  4. Anglujo.

FOIRO DE LIONO (Lyon, Francujo), internacia, eldonis
propagandilojn en Esperanto, same kiel la Lipsia kaj aliaj
foiroj.

BULTENO DE INTERNACIA RADIO-ASOCIO, eldonanto
Harry A. Epton, 17 Chatsworth Londono E. 5, Anglujo;
kotizo 1 svisa franko aŭ egalvalovo,

INTERNACIO DE MILITKONTRMULOJ. Tiuj ei seiigoj
ne aperos plu kiel aparta bulteno, sed kiel fako en la nova
monata revuo „Libero-, Sofio (vidu supro),

OOMOTO, la nova spirita movado en Japanujo, kiu
adoptis Esperanton kaj dissendis tiun ei belaspektan broSu-
ron. Adreso: Propaganda Oficejo Oomoto, u - bo Ajabe,
Kloto-fu, Japanujo.

LIBERO
MONATA REVUO INTERNACIA DE MO-
VADOJ POR LA REFORMIGO DE LA VIVO

16-paĝa kun jenaj pli g . avaj punktoj de la programo:
Vivdemandoj laŭ Ia instruo de l' Amo;
Kontraŭmilitismo;
Kreaj, demandoj laŭ H. George;
Vegetarismo;
Kontraŭalkoholismo; Kontraŭtabakfurnado;
Naturkuracado.

Eldonata de la Koopera Societo „Posrednik"
(Popola Eldonejo) en Sofio (Bulgarujo), str. Vitoška, 48

La unua numero aperos je fino de aprilo.
Jarabono: 4 sv. fr. aŭ egalvaloro.

HOTELOJ „POMONA" en Hago, Molenstraat 53,
kaj en Roterdamo, Nieuwe Havensteeg 5 (Nederlando),
estas modelaj aranĝoj por vegetaranoj kaj devus esti
vizitataj de ĉiu samideano trapasa .ta tiujn ĉi urbojn.

VEGETARA RESTORACIO EN ZURIHO (Svisujo),
posedanto E. Hiltl, SiWstr. 26 kaj 28. Tre rekomend-
inda vegetara ma iĝejo, propra kukfarejo, senalko-
holaj vinoj.

MALGRANDAJ INFORMOJ, PROPONOJ,
RESPONDOJ

INTERNACIA ADRESRRO POR VEGETARAN0J. La
eldonejo de Fr, Paul Lorens, Freiburg I. B., Germanujo,
kiu antaŭ la milito eldonad;s ĉiujare bonegan gvidilon por
vegetaranoj kaj abstinuloj, intencas ree eldoni tian utile-
gan libron kaj ĝojus ricevi adresojn pri vegetaraj mangejoj
el la tuta mondo. S ro L,, entuziasma vegetarano, faras tiun
ĉi laboron senprofite kaj meritas la apogon de ĉiuj samce-
lanoj. Sendu nur vere fidindan materialon, ankaŭ adresojn
de unuigoj. Necesas a licaŭ, konvinki s-ron L. pri la utileco
de Esperanto, por ke la libro aperu kun Esperanta klarigo.

INTERNACIA SCIENCA ASOCIO ESPERANTISTR, fon-
dita 1906, okazigos en majo, samtempe kun la komerca
konferenco, konferencon en Parizo (Francujo). Demandoj,
abioj kaj mono estu szmdataj al S-ro  Rousseau, 4 Place de
la Replublique, Lerallois•Perret (Seine), Francujo.

UNUA LABORISTA OLIMPIRDO, Frankfurto R. M.
(Germanujo), 24,-28, 7.1925, La Esperantlstoj partop . enontaj
en tiu olimpiado kaj la i Iteresigantaj kamaradoj bonvolu
skribi en Esperanto al la Esperanta Fako de Ia Olimpiado,
adreso Karl Naber, Eckenheimerlandstr. 97, Frankfurto a M.
Estas tre dezirinde, ke la arangantoj de la Olimpiado kon-
vinkigu pri Ia praktika utileco de Esperanto  per multlombra
aligo de samideanoj.

LA JANUARA NUMERO de nia bulteno estas preskaŭ
eleerpita; ne ĉiuj novaj aligantoj do povas ricevi ĝin,

LA PARTIO POR AREA REFORMO en Grandbritujo
havas jenan ad.-eson: Commonwealth Land Party, 43 Chan-
cery Lane, Londono W. C, 2.

NE ESTAS E3LE al Ia redaktanto, respondi ind;vidue
al ĉiu ricevita letero ari. poStkarto.

Mortis nia ferJora helpanto, s-ro Paŭlo Medem
en Kaŭno, Litovujo. Li ne estis vegetarano; sed li
havis plenan komprenon pri nia movado, kaj li estis
modela Esperantisto lau ĉiu flanko.

Nia fervora kunbatalanto, s-ro Vladas Butkus,
lojanta en la litova ĉefurbo Kaŭno, bonvolis  preni
sur sin la tasko i de landa sekretario por V. L. E,

11•111W."_":2111.1"MS,

KVITANC0J.

Post la kvitancoj en „Vegetarano" VI11 1 1 alvenis
jenaj kotizoj kaj donacoj, pro kiuj la kasisto ĉi tie
donas dankol: Pomona nfl. 5.—, Terlaak, van Bor-
rendam, Boon, van Mierop, Meyer, R. van Borrendam,
Roos, Kool, Vries, Ortt, Hoekma po nfl. 2.—, Kbcher
Lit, 20.—, Trejvas Lid, 6.—, Butkus Lid. 5.—, Opul-
skis Lid. 10.—, Parker ŝi!. 8 —, Skeen, Jones, Bar-

.tholomew, Langelaan, Hawkins po ŝil. 4 —, Vianna
M 3.—, Denker, Kbppen, Schwarz, Rissom po M 2.—,
Christaller M 10.—, Menschick M. 3.—, Suard, Tiard,
Wickham, Jacob po ffr. 10.—, Royer ffr. 8.—, Fran-
zus dol. 2.—, Steckel dol. 1.10, Fr6ding dol. 2.—,
Linarês pes. 10.50, Aresti pes. 5.50, grupo Bilbao,
Linars, Santamarina po 5.—, Kusnir pfr. 4.—, Bog-
danowicz pfr. 3.—, Doroszenko pfr. 2.—, Szabunie-
wicz M 25.—, Morozov rub. 1.—, Dopp M. 2.—,
Hiltl sfr. 10.—, Enz, Hammer, Hefti, Mbtteli, Vetsch,
van Rees po sfr. 4.—, grupo Zuri,fa sfr. 2.—, Bihari
hkr. 40 mil, Bicserdy, Ujhelyi, BOcsy, Juhasz, Rajci,
Thomasko Job, Hirschler, Schwarcz, lnkei, Horvath,
Gerber po 30 mil hkr., Wohlstadt M. 2.—, Arbinger
kaŭ.— 30000.

PRESEJO DE LA KOOPERA SOCIETE „POSREDNIK-,.— SOFIO (BULGARUJO), STR. VITOšKF1, 48,


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

